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Marek Rosłon –
pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem powiadamiamy, iż w dniu 8 grudnia zmarł 
mgr inż. Marek Rosłon, założyciel i prezes fi rmy PAKMAR.

Pan Marek Rosłon był osobą mocno związaną z Polską Izbą Opakowań. 
Był jednym z jej Założycieli oraz wieloletnim Członkiem Rady PIO. Aktyw-
nie uczestniczył w życiu i inicjatywach Izby, biorąc udział w licznych mi-
sjach, targach, konferencjach (także jako prelegent) i wydarzeniach. Jako 
prezes fi rmy PAKMAR angażował się w prowadzone przez Izbę projekty 
badawcze, wspierał organizowane przez Izbę konkursy oraz Kongresy 
Przemysłu Opakowań. Zawsze służył radą i innowacyjnymi pomysłami 
wspierającymi rozwój branży i Izby. Odznaczony tytułem „Zasłużonego 
dla Przemysłu Opakowań”.

Odejście Pan Marka Rosłona to wielka strata nie tylko dla Rodziny i przy-
jaciół, ale także dla całej branży opakowań.

Na str. 2 Biuletynu prezentujemy sylwetkę Pana Marka Rosłona we 
wspomnieniu Prezesa Polskiej Izby Opakowań prof. zw. dr hab. inż. Sta-
nisława Tkaczyka.
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Naszego Kolegę śp. mgr. inż. Mar-
ka Rosłona, który zmarł 8 grudnia br. na 
Covid-19, znałem od lat.

Wcześniejsze nasze kontakty utrwaliły 
się od momentu, kiedy zostałem Dyrek-
torem Instytutu Badawczego Opakowań 
„COBRO” w Warszawie przed prawie dwu-
dziestu laty. Wtedy m.in. nasz Kolega – 
szef założonej przez siebie fi rmy PAKMAR, 
wynajmował jeden z budynków COBRO, 
a potem wprowadził się na II piętro na-
szego Instytutu. Byliśmy więc praktycznie 
w kontakcie codziennym – wymieniając 
informacje na temat nowych materiałów 

Był założycielem, prezesem oraz dyrek-
torem generalnym Spółki PAKMAR. Zna-
cząca część Jego życia zawodowego była 
związana z opakowalnictwem.

Jako absolwent Politechniki Warszaw-
skiej – Wydział MRiP oraz Podyplomo-
wego Studium Handlu Zagranicznego – 
karierę zawodową rozpoczął w Cen-
tralnym Ośrodku Opakowań COBRO 
w 1968 r. Odbył staż w zakresie systemów 
pakowania w kilkunastu włoskich fi rmach.

W latach 1975-77 był rzeczoznawcą 
ds. opakowań w PTHZ Elektrim.

W roku 1990 był jednym z głównych 
założycieli fi rmy Pakmar Sp. z o.o. spe-
cjalizującej się w imporcie i eksporcie 
materiałów opakowaniowych oraz no-
woczesnych technologii pakowania. 
Jako Prezes firmy Pakmar był jednym 
z członków – założycieli Polskiej Izby Opa-
kowań.

Był także członkiem Rady Izby PIO i Rady 
Zarządzającej Centrum Certyfi kacji Opa-
kowań Instytutu badawczego Opakowań 
COBRO.

Ze względu na zasługi dla przemy-
słu, a w szczególności opakowań, został 
w 2009 roku jednym z pierwszych Laure-
atów plebiscytu „Zasłużony dla Przemysłu 
Opakowań” organizowanym przez Polską 
Izbę Opakowań.

Był także Kawalerem Odznaki Honoro-
wej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Był prekursorem wprowadzania na pol-
ski rynek opakowań z materiałów bio-
degradowalnych. Dzięki bogatemu do-
świadczeniu i rzetelnej wiedzy z zakresu 
opakowalnictwa oraz zarządzania fir-
mą, kierowane przez Niego przedsiębior-
stwo zajęło mocną pozycję w dziedzinie 
eksportu, uzyskując tytuł „Mistera Ex-
portu”.

Po zbudowaniu własnej siedziby PAK-
MAR – nasz Kolega bardzo często przy-
jeżdżał do COBRO, prowadził rozmowy, 
a także interesował się prowadzonymi 
badaniami, ich eksplikacjami, trendami 
rozwojowymi w opakowalnictwie, za-
rządzaniem, kwalitologią i innymi tema-
tami.

Śp. mgr inż. Marek Rosłon był wspania-
łym naszym Kolegą, o znakomitych zdol-
nościach organizacyjnych.

Takim pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.

Cześć Jego Pamięci

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk 
Prezes Polskiej Izby Opakowań

opakowaniowych, opakowań, ich produ-
centów w kraju i zagranicą, sytuacji na ryn-
ku opakowaniowym, zarysowujących się 
trendów itd. Te kontakty nasiliły się, kiedy 
zostałem wybrany Prezesem Polskiej Izby 
Opakowań. Wtedy wymiana informacji 
była wręcz obowiązkowa. Bardzo często 
towarzyszył nam niedawno zmarły, nie-
odżałowany śp. mgr inż. Wacław Wasiak 
– dyrektor Biura Izby, ale także inni człon-
kowie PIO.

Należy podkreślić, że nasz zmarły Kolega 
był doskonałym organizatorem, co wyni-
kało z Jego drogi zawodowej.

Śp. mgr inż. Marek Rosłon
Wspomnienie
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W dniach 23-26 listopada 2020 r. odbyło się doroczne zebranie 
członków World Packaging Organisation. Tradycyjnie posiedze-
nia WPO odbywają się w siedzibach organizacji członkowskich 
w róznych częściach świata, a członkowie są gospodarzami te-
go spotkania. Tegoroczne posiedzenie ze względu na nadzwy-
czajną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa odbyło się 
w formie zdalnej i było prowadzone z siedziby WPO w Wiedniu. 
Obrady zostały podzielone na 4 dni spotkań, każdy poświęco-
ny innym zagadnieniom m.in. warsztatom, spotkaniu zarządu 
czy ocenie prac nadesłanych na organizowany przez WPO kon-
kurs opakowań.

W dniu 25 listopada podczas zebrania poświęconego spra-
wom członkowskim Polska Izba Opakowań miała okazję za-
prezentować swoją kandydaturę na członka WPO i w wyniku 
głosowania została bez głosów sprzeciwu przyjęta do grona 
organizacji zrzeszonych w World Packaging Organisation.

W tym samym dniu w drogą głosowania został wybrany tak-
że przewodniczący WPO. Funkcję tę, na drugą kadencję, objął 
Pierre Pienaar, a na stanowisko sekretarza generalnego orga-
nizacji, również na kolejną kadencję, został powołany Johan-
nes Bergmair.

Kolejne spotkanie członków WPO odbędzie się w maju rów-
nież w formie zdalnej.

Poniżej prezentujemy autorską informację na temat Świato-
wej Organizacji Opakowań (WPO):

World Packaging Organisation
Światowa Organizacja Opakowań to pozarzą-
dowa międzynarodowa federacja krajowych 
instytutów i stowarzyszeń zajmujących się pa-
kowaniem, regionalnych federacji zajmujących 
się pakowaniem oraz innych zainteresowanych 
stron, w tym korporacji i stowarzyszeń bran-
żowych.

Założona 6 września 1968 r. W Tokio przez wizjonerskich li-
derów z globalnej społeczności opakowań. Cele organizacji 
obejmują:
 Zachęcanie do rozwoju technologii pakowania, nauki, po-

stępu i inżynierii;
 Przyczynianie się do rozwoju handlu międzynarodowego;
 Inicjowanie edukacji i szkoleń w zakresie pakowania

Obecnie podstawową działalnością organizacji jest promo-
wanie edukacji poprzez spotkania, specjalne działania i publi-
kacje, w tym stronę internetową; sponsorowanie międzyna-
rodowego programu nagród za wzornictwo opakowań; oraz 
ułatwianie kontaktów i wymiany między różnymi krajowymi 
instytutami pakowania.

Głównymi celami WPO jest praca za pośrednictwem krajo-
wych organizacji zajmujących się pakowaniem oraz innych 
członków i zainteresowanych stron w celu:
 Promowania globalnego rozwoju technologii, nauki i inży-

nierii opakowań;

 Stymulowania rozwoju umiejętności i wiedzy w zakresie pa-
kowania;

 Zachęcania do komunikacji dotyczącej technologii pakowa-
nia, zastosowań i osiągnięć.

 Zapewniania forum dla tych organizacji, które są zaintereso-
wane rozwojem stanu techniki w zakresie opakowań;

 Monitorowania i komunikowania się ze swoimi członkami 
w kwestiach związanych z opakowaniami, takich jak bez-
pieczeństwo konsumentów, przechowywanie żywności 
i wpływ na środowisko;

 Pomoc w tworzeniu warunków, które pomogą zoptymali-
zować przechowywanie i dystrybucję żywności oraz innych 
pakowanych produktów;

 Przyczyniania się do rozwoju handlu międzynarodowego;
 Doradztwo w zakresie tworzenia i działania krajowych orga-

nizacji i instytutów zajmujących się pakowaniem;
 Szerzenia informacji o źródłach wiedzy na temat opakowań;

Wizja WPO
„Lepsza jakość życia dzięki lepszemu opakowaniu dla większej 
liczby osób”

Wiemy, że opakowanie jest niezbędnym narzędziem dla każ-
dego społeczeństwa na świecie. Nie ma kultury na ziemi, która 
mogłaby obejść się bez opakowania. Jednak zbyt często opako-
wanie jest postrzegane przez wielu jako problem. Naszym celem 
jest edukowanie ludzi o ważnych i wartościowych aspektach opa-
kowań. Świat nie może obejść się bez opakowań, ale musimy na-
uczyć się zwiększać skuteczność opakowań; i musimy uczyć ludzi 
na całym świecie, aby szanowali cel pakowania i włączali to na-
rzędzie do procesu budowania coraz bardziej zrównoważonego 
społeczeństwa.

WPO jest zaangażowane w edukowanie ludzi na temat warto-
ści, jaką opakowania dają społeczeństwu, nie tylko w przypadku 
żywności, ale także napojów, farmaceutyków i praktycznie każde-
go produktu używanego przez konsumentów i przemysł.

Polska Izba Opakowań członkiem 
World Packaging Organisation

Certyfi kat członkowstwa Polskiej Izby Opakowań w World Packaging Organisation
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Rok 2021 oraz najbliższe lata przyniosą wiele zmian zwią-
zanych z wdrażaniem w krajach członkowskich Unii Europej-
skiej przepisów wynikających z europejskiej strategii Gospo-
darki o Obiegu Zamkniętym.

Wg defi nicji Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular 
economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wyko-
rzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak 
materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce 
tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powin-
no być jak najbardziej zminimalizowane.

Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, 
zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, kon-
sumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. 
Gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu odejście od go-
spodarki linearnej, opierającej się na zasadzie 3xW (wypro-
dukuj, wykorzystaj, wyrzuć), w której odpady były już ostat-
nim etapem cyklu życia produktu. W gospodarce o obiegu 
zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powsta-
ną – były traktowane jako surowce wtórne.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Od wielu lat naukowcy, aktywiści oraz media podnoszą te-
mat degradacji środowiska naturalnego. Jednym z szeroko 
poruszanych zagadnień obok zmian klimatycznych są kwe-

stie zanieczyszczenia przyrody odpadami. W mediach przy-
woływane są obrazy zaśmieconych lasów, zanieczyszczonych 
plaż i wysp odpadów pływających po oceanie. Temat odpa-
dów i poszukiwanie rozwiązań tego problemu był także od 
wielu lat poruszany w Unii Europejskiej.

Zdając sobie sprawę ze skali problemu w 2015 roku ogło-
szono pierwszy unijny plan działania związany z GOZ pt. „Za-
mknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym”. 

Kolejnym krokiem wdrażania GOZ było przyjęcie przez Ra-
dę w maju 2018 r. Pakietu odpadowego (Pakietu GOZ), czyli 
nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, który 
nakładał nowe obowiązki dla krajów członkowskich dotyczące 
gospodarowania i utylizacji odpadów. Przyjęty Pakiet to czte-
ry wnioski ustawodawcze, wprowadzające poważne zmiany 
m.in. do dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opako-
waniowych, a także dyrektywy odpadowej, nadając większe 
znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jed-
nej z kluczowych zasad gospodarowania odpadami opakowa-
niowymi. Pakiet wprowadzał także nowe poziomy recyklingu 
zarówno dla odpadów komunalnych jak i materiałów opako-
waniowych. Nowe przepisy zakładają, że do 2025 roku będzie 
to 55%, w 2030 – 60%, a w 2035 roku – 65%. Ponadto usta-
lone zostały nowe cele dla recyklingu dla materiałów opako-
waniowych: do 2025 r., 65% materiałów opakowaniowych bę-
dzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 r. 70%.

W ramach działań mających na celu wprowadzenie idei 
GOZ w Polsce,  dniu 10 września 2019 r. Rada Ministrów pod-
jęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Mapy drogowej transfor-
macji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Mapa 
drogowa GOZ to dokument zawierający zestaw narzędzi, któ-
re mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce 
nowego modelu gospodarczego.

Pod koniec 2019 roku został ogłoszony Europejski Zielony 
Ład (ang. European Green Deal) – nowa strategia gospodar-
cza Unii Europejskiej do 2050 roku. Wg założeń tej strategii 
unijna gospodarka ma stać się neutralna dla klimatu, zasobo-
oszczędna i cyrkularna.

W marcu 2020 roku ogłoszono natomiast kolejną unijną 
strategię związaną z GOZ pt. „Nowy plan działania UE doty-
czący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej 
i bardziej konkurencyjnej Europy”.

Regulacje 
dotyczące Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego 
oraz ich implementacja 
do krajowych przepisów
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Dyrektywa SUP i Plastic Tax

Pomimo, iż idea GOZ w założeniach dotyczyła wszystkich 
rodzajów materiałów, najczęściej pojawiającymi się w kon-
tekście zaśmiecania środowiska stały się tworzywa sztuczne. 
Plastik został wręcz symbolem walki z odpadami, szczególnie 
w odniesieniu do zanieczyszczenia wód. Szacuje się bowiem, 
że każdego roku do oceanów trafi a od 5 do 13 milionów ton 
tworzyw sztucznych, a „plastikowe wyspy” czy uwiezione 
zwierzęta bardzo obrazowo przedstawiają problem niewła-
ściwego zagospodarowania odpadów.

W celu realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, 
ze szczególnym naciskiem na rolę ograniczenia odpadów 
z tworzyw sztucznych, w styczniu 2018 roku Komisja Euro-
pejska opublikowała „Europejską strategię na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”,

Założeniem tej strategii jest, by do 2030 roku wszystkie 
opakowania z tworzyw sztucznych w Unii były projektowa-
ne z myślą o ich wielokrotnym użyciu lub recyklingu.

Następnie w lipcu 2019 roku weszła w życie „Dyrektywa 
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z two-
rzyw sztucznych na środowisko” (znana jako dyrektywa plasti-
kowa lub dyrektywa SUP – ang. single-use plastics). Jej celem 
jest eliminacja zanieczyszczenia środowiska przede wszyst-
kim jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych. Aby 
osiągnąć ten cel, dyrektywa wprowadza kilka rozwiązań m.in. 
ograniczenia rynkowe, zmniejszenie użycia, wymogi w zakre-
sie projektowania, zbiórki i oznakowania oraz systemy rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

W grudniu 2020 r. zatwierdzono także rozporządzenie do 
dyrektywy SUP ustanawiające zasady dotyczące zharmo-
nizowanych specyfi kacji w odniesieniu do oznakowania 
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, 
wg którego m.in. na kubkach, od 3 lipca 2021 będzie trzeba 
zamieszczać oznaczenie informujące o wykonaniu produktu 
częściowo lub w całości z tworzywa sztucznego.

Od lipca 2021 r. zacznie również obowiązywać wynikający 
z tej dyrektywy zakaz wprowadzania do obrotu plastikowych 
produktów jednorazowego użytku jak patyczki higieniczne, 
sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, miesza-
dełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żyw-
ności i styropianowe kubeczki oraz zakaz używania materia-
łów oksydegradowalnych.

Dyrektywa SUP przewiduje także więcej zmian w kolejnych 
latach m. in. od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będzie 
można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że bę-
dą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników; od 
2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w 
minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 
2030 r. – poziom materiału z recyklingu powinien wynosić już 
30%. Ponadto do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plasti-
kowych butelek na napoje jednorazowego użytku powinien 
wynieść 77%, a do 2029 r. – 90%.

W dniu 1 stycznia 2021 roku wszedł także w życie tzw. po-
datek plastikowy czyli opłata od niepoddanych recyklingowi 
odpadów z tworzyw sztucznych – opłata zależna od ilości pla-
stikowych odpadów opakowaniowych, które nie zostały pod-

dane recyklingowi. Pierwotnie stawka wynosić miała 0,8 € 
od każdego kilograma niepoddanych recyklingowi odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Na dzień dzisiejszy, 
wg zapewnień rządu opłatę tę będzie wnosić Państwo, a nie 
bezpośrednio przedsiębiorcy. Podatek ten ma stanowić “pro-
ekologiczny bodziec i zachęcać do efektywnego recyklingu 
odpadów”, a otrzymane kwoty zasilą unijny „Fundusz odbu-
dowy”.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Jednym z podstawowych narzędzi wprowadzania Gospo-
darki o obiegu zamkniętym jest wspomniane wcześniej za-
stosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
(ROP) , której realizacja polega na przeniesieniu na produ-
centa pokrycia kosztów selektywnego zbierania odpadów, 
ich transportu i przetwarzania, w tym przetwarzania niezbęd-
nego do osiągnięcia unijnych celów w zakresie gospodaro-
wania odpadami.

W Polsce za obowiązek w zakresie zbierania i zagospoda-
rowania odpadów odpowiedzialne są obecnie gminy, a koszt 
pokrywany z opłat pobieranych od mieszkańców.

Wskazane w GOZ nowe podejście do ROP ma przede 
wszystkim służyć zwiększeniu skuteczności zagospodarowa-
nia odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie poziomów 
recyklingu. Obejmuje ono ponadto rozszerzenie ROP na nowe 
grupy wyrobów (np. wskazane w Dyrektywie Single Use Pla-
stics) oraz wprowadzenie zmiennej opłaty, zależnej od przy-
datności danego wyrobu do recyklingu (eco-modulation fee).

W Ministerstwie Klimatu, odpowiedzialnym za wdrożenie 
ROP w Polsce, wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem 
tego systemu oraz ustaleniem zasad jego funkcjonowania, 
a także nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego, który miał-
by wspomóc wypełnienie zakładanych wysokich poziomów 
recyklingu butelek z tworzyw sztucznych. Zgodnie z dyrek-
tywą nowe systemy ROP dla wszystkich opakowań powinny 
zostać ustanowione do 31 grudnia 2024 roku

■ ■ ■

Jak wynika z powyższego zestawienia, wprowadzone 
przez Unię Europejską dyrektywy i rozporządzenia będące 
skutkiem prowadzonej strategii Gospodarki o Obiegu Za-
mkniętym w znaczący sposób wpłyną w najbliższych latach 
na legislację w Polsce. Istotne będą również nowe przepisy 
unijne wynikające z ogłoszonego w 2020 r. przez Komisję Eu-
ropejską „Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkuren-
cyjnej Europy” przewidujące wiele nowych zapisów związa-
nych z ochroną środowiska. Zakres tych dokumentów będzie 
miał szczególnie duże znaczenie dla producentów opakowań. 
Wprowadzane regulacje i opłaty będą wymagały nowego po-
dejścia do projektowania i wytwarzania opakowań oraz do za-
gospodarowywania odpadów opakowaniowych.

Istotnym jest więc zwrócenie uwagi na ekoprojektowanie 
opakowań oraz na rozwój sprawnego systemu ROP.
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Jesienne Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego i Kosmetycznego 
pod patronatem Izby

W październiku Polska Izba Opakowań objęła patronat nad 
kolejną edycją Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceu-
tycznego i Kosmetycznego. Sympozjum było poświęcone naj-
nowszym rozwiązaniom technologicznym, trendom na rynku 
oraz opakowaniom. Ze względu na obecną sytuację epide-
miologiczną oraz liczne obostrzenia, Sympozjum odbyło się 
w dniach 29-30 października 2020 r. w formie on-line.

■ ■ ■

Polska Izba Opakowań partnerem Forum 
„Sukcesja w branży opakowań”

W listopadzie, decyzją Prezesa, PIO 
podjęło się roli partnera organizo-
wanego przez Polską Izbę Flekso-
grafów Forum „Sukcesja w branży 
opakowań”. Forum dedykowane jest 
szczególnie właścicielom i członkom 
ich rodzin – potencjalnym konty-
nuatorom biznesowym związanym 
z prowadzeniem polskich fi rm ro-
dzinnych w sektorach fl eksografi cznych (opakowania giętkie, 
etykiety i ich przetwórstwo; pudła z tektury, serwetki) ale i in-
nych technologii zadrukowywania oraz przetwarzania podłoży 
opakowaniowych oraz pozostałych technik produkcji opako-
wań z innych surowców nie podlegających bezpośrednio za-
drukowaniu w trakcie ich wytwarzania.

Forum odbędzie się w 2021 roku. Ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią o dokładnym terminie będziemy infor-
mować na portalu i w newsletterze Izby.

■ ■ ■

Polska Izba Opakowań członkiem WPO
 

Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada Polska Izba 
Opakowań została przyjęta do grona członków World Packa-
ging Organisation. Mamy nadzieję na owocną współpracę 
oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi członkami tej 
organizacji.
Więcej informacji o WPO zamieszczamy na str. 3 Biuletynu 
Opakowaniowego

■ ■ ■

Zdalne posiedzenie Rady PIO

W dniu 26 listopada odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pol-
skiej Izby Opakowań z udziałem członków Komisji Rewizyjnej. 

Posiedzenie rozpoczęło się od wspomnienia o śp. Wacławie 
Wasiaku wieloletnim dyrektorze Izby.

Następnie uczestnicy zapoznali się z informacjami prezesa 
Izby oraz dyrektor Izby na temat bieżącej sytuacji oraz dzia-
łalności w ostatnich miesiącach, ze szczególnym uwzględnie-
niem zmian w strukturach biura Izby, udziału w wydarzeniach 
branżowych (w tym 4 imprezach targowych) oraz przystąpie-
niu Polskiej Izby Opakowań do World Packaging Organisation. 
Uczestnicy otrzymali informację o realizacji budżetu wg stanu 
na dzień 31 października 2020 r. wraz z informacją księgowej 
o przewidywanej sytuacji na koniec roku

Tradycyjnie główna część spotkania poświęcona była na dys-
kusję nad istotnymi dla członków zagadnieniami i problemami. 
Głównymi tematami były: sytuacja i aktywność Izby w dobie ko-
ronawirusa, utworzenie funkcji rzeczoznawcy branży opakowań, 
rozwój marketingu i mediów Izby, V kongres Przemysłu Opako-
wań oraz nadchodzące zmiany w przepisach dot. tworzyw sztucz-
nych. Pełen protokół z przebiegu posiedzenia Rady dostęp-
ny jest na portalu Izby www.pakowanie.info w zakładce „Izba”.

■ ■ ■

Marek Rosłon – pożegnanie

 Z głębokim żalem i smutkiem powiadamiamy, iż w dniu 
8 grudnia zmarł mgr inż. Marek Rosłon, założyciel i prezes fi r-
my PAKMAR. Pan Marek Rosłon był również jednym z Założy-
cieli Polskiej Izby Opakowań oraz wieloletnim Członkiem Ra-
dy. PIO, aktywnie uczestniczącym w życiu i inicjatywach Izby. 

Z życia 
Polskiej Izby Opakowań

Sylwetkę ś.p. Marka Rosłona we wspomnieniach prezesa Izby 
prezentujemy na str. 2 niniejszego Biuletynu

■ ■ ■

Witamy w gronie członków – JETMAR Marcin 
Stępień oraz Transferdruk PAPIER

W grudniu do biura Izby wpłynęły dwie deklaracje człon-
kowskie fi rm opakowaniowych: JETMAR Marcin Stępień oraz 
Transferdruk PAPIER
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W dniu 7 grudnia decyzją prezesa Izby prof. Stanisława Tka-
czyka, do grona członków Polskiej Izby Opakowań dołączyła 
fi rma JETMAR Marcin Stępień.

Firma zapewnia kompleksową usługę począwszy od projektu 
grafi cznego opakowania, zadruku laminatu, wykonaniu opako-
wania, po profesjonalny proces dozowania i napełniania pro-
duktu łącznie z kartonami jednostkowymi, kartonami zbiorczy-
mi i na pełnej logistyce kończąc.

Natomiast w dniu 16 grudnia w poczet członków Izby przy-
jęta została fi rma TransferdrukPAPIER.

Firma jest polskim producentem papierów powlekanych wy-
korzystywanych w różnych dziedzinach przemysłu, między in-
nymi papierów sublimacyjnych do druku cyfrowego oraz pa-
pierów transferowych do druku z użyciem farb plastisolowych, 
a także papierów i kartonów powlekanych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, które zapewniają świetne właściwości 
barierowe i nie zawierają folii polietylenowej.

Autorskie sylwetki fi rm JETMAR i TransferdrukPAPIER prezen-
tujemy na str. 8- 9 Biuletynu.

■ ■ ■

Patronat Izby nad cyklem konferencji 
technicznych

W ostatnich dniach Polska Izba Opakowań objęła patronat 
nad cyklem Konferencji Technicznych AXON MEDIA zaplano-
wanych na rok 2021.

O poszczególnych wydarzeniach będziemy na bieżąco infor-
mować na portalu Izby www.pakowanie.info

■ ■ ■

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań

W dniu 21 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku zdalne posie-
dzenie Rady Izby z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. 
Głównymi tematami posiedzenia były tematyczne webinaria, 
integracja mediów, współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą 
oraz Kongres Przemysłu Opakowań. Protokół z posiedzenia Ra-
dy zostanie w najbliższym czasie rozesłany do członków Izby.

■ ■ ■

Jubileusz prof. Zenona Foltynowicza

Nadchodzący 2021 rok przyniesie dwa ważne wydarzenia dla 
Profesora dr hab. Zenona Foltynowicza: Jego 70-te urodziny 
oraz przejście na emeryturę. Z tej okazji Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu zdecydował się uczcić działalność na-
ukową, dydaktyczną oraz organizatorską Jubilata. Do udziału 
w obchodach został zaproszony również prezes Polskiej Izby 
Opakowań prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

Specjalna oferta 
dla członków PIO 
na Targi TAROPAK 2021
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Technik 
Pakowania i Etykietowania TAROPAK odbędzie się 
w Poznaniu od 4 do 6 października 2021 r. Organiza-
tor – Grupa MTP – zapowiada, że ekspozycja będzie 
odpowiedzią na nową „rzeczywistość” oraz na wie-
le wyzwań stojących przed branżą. Skoncentrowa-
na będzie na prezentacji najnowszych dostępnych 
technologii, dając zwiedzającym możliwość zapo-
znania się nowościami rynkowymi i kierunkami roz-
woju opakowań – zwłaszcza trendów EKO. Zakres 
tematyczny obejmować będzie wszystkie aspekty 
branży:  od automatyzacji i robotyzacji linii pakują-
cych, poprzez opakowania szklane, metalowe, pa-
pierowe i z tworzyw sztucznych, aż po zagadnienia 
etykietowania i magazynowania. Rozwijane będą 
nowe obszary tematyczne dotyczące m.in. opako-
wań dla e-commerce i CO-PACKINGU.

Szeroka oferta wystawców wsparta bogatym pro-
gramem merytorycznym sprawiają, że TAROPAK jest 
niekwestionowanym liderem w opakowaniowym 
przemyśle targowym. To właśnie na tych targach spo-
tykają się różne branże: kosmetyka, farmacja, meblar-
stwo, motoryzacja, ogrodnictwo czy przemysł spo-
żywczy. 

Dla członków PIO organizatorzy przewidzieli spe-
cjalną, promocyjna ofertę. 

Zapraszamy do kontaktu:

Hanna Zdrojewska
hanna.zdrojewska@grupamtp.pl
693 028 165

Mateusz Szymczak
mateusz.szymczak@grupamtp.pl
609 290 167
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Jesteśmy polskim producentem papie-
rów powlekanych wykorzystywanych 
w różnych dziedzinach przemysłu, mię-
dzy innymi papierów sublimacyjnych do 
druku cyfrowego oraz papierów transfe-
rowych do druku z użyciem farb plasti-
solowych. 

WITAMY W GRONIE CZŁONKÓW
Na początku grudnia akces do Polskiej Izby Opakowań zgłosiły dwie nowe fi rmy: JETMAR Marcin 

Stępień oraz TransferdrukPAPIER Sp.J. 
Wobec pozytywnych opini, w połowie miesiąca prezes Izby podjął decyzję o przyjęciu obu fi rm do 

grona członków PIO.
Serdecznie witając nowych członków, wyrażamy przekonanie, iż członkostwo w Izbie będzie sprzy-

jać integracji, sukcesom i rozwojowi tych fi rm.
Poniżej oraz na str. 9 zamieszczamy autorskie sylwetki nowoprzyjętych fi rm.

W ostatnim czasie opracowaliśmy ga-
mę papierów i kartonów powlekanych 
przeznaczonych do kontaktu z żywno-
ścią, które zapewniają świetne właści-
wości barierowe i nie zawierają folii po-
lietylenowej. 

Produkty są biodegradowalne i łatwe 
do ponownego przetworzenia w proce-
sie recyklingu. 

Papier z ekologiczną powłoką wodo- 
i tłuszczoodporną z powodzeniem zastę-

puje folię do pakowania, powłoka może 
być termozgrzewalna, co pozwala na wy-
eliminowanie dodatkowych klejów hot-
meltowych. 

Produkty posiadają zastosowanie m.in. 
w branży spożywczej i ogrodniczej. 

Przykłady końcowego zastosowania to 
opakowania na kwiaty, zioła, sałaty, wo-
reczki na chleb, pudelka do sałatek, su-
shi, fast foodów, jednorazowe naczynia 
i wiele innych. 

Zapraszamy do współpracy.
TransferdrukPAPIER Sp.J.
95-080 Tuszyn
ul. Źródlana 29a 
tel. +48 426144329
www.transferdrukpapier.pl
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W roku 2019 w fi rmie Coff ee Service zapada decyzja o odej-
ściu z fi rmy jednego z dwóch wspólników – Tadeusza Stępień. 
Pan Tadeusz Stępień postanawia przejść na emeryturę.

Jednak marzeniem każdego biznesmena jest pozostawienie, 
chociaż części, swojego przedsiębiorstwa swoim następcom, 
potomkom, żeby zostało w rodzinie, żeby mieć satysfakcję, że-
by wieloletnie doświadczenie się przydało, żeby... itd.

Od ośmiu lat na rynku opakowań istnieje fi rma JETMAR Mar-
cin Stępień prowadzona przez syna założyciela i wspólnika fi r-
my Coff ee Service T. C. Stępień. JETMAR radzi sobie na rynku 
dobrze.

Jest uznanym przedstawicielem Firmy Coff ee Service. Działa 
głównie w temacie opakowań miękkich i pośrednictwa w usłu-
gowym pakowaniu. Jest fi rmą typowo handlową. Pośrednicząc 
w wielu udanych transakcjach, zaczyna być znana na rynku, 
a właściciel świetnie sobie radzi. Zdobywa doświadczenie nie 
tylko w handlu, ale również w technice projektowania druku 
i urządzeń do pakowania. Do tego stopnia, że przez pewien 
czas, postanawia być operatorem maszyn pakujących. To do-
świadczenie będzie później procentować.

Kiedy w marcu 2020 roku Tadeusz Stępień odchodzi z Coff ee 
Service udaje mu się przekonać syna by przejął część fi rmy. 
Przekazuje wydzieloną Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 
/ZCP/ fi rmie JETMAR.

Czas jest bardzo trudny – pandemia, spadek zamówień, nie-
pewność rynku, reorganizacja, inne regulacje prawne, itp. Mar-
cin, mimo wszystko podejmuje ryzyko, przyjmuje PAKOWALNIĘ 
jako ZCP i rozpoczyna samodzielną działalność głównie jako 
Usługodawca Pakowania Artykułów Spożywczych.

Reorganizuje Przedsiębiorstwo, wprowadza nowe zasady, 
odnawia i recertyfi kuje zezwolenia i systemy zarządzania (ISO 
22000, certyfi kat pakowania BIO). Ojciec zostaje Directorem 
NON-EXEC w Firmie Syna. Służy radą i doświadczeniem.

Nowy gracz 
na rynku pakowania 
usługowego

JETMAR zdobywa nieustannie, samodzielnie rynek usługo-
wego pakowania. Ma wspaniałą, fachową, zaangażowaną za-
łogę prowadzoną przez doświadczonego Kierownika. Organi-
zacja jest nowocześnie zarządzana przez Właściciela.

Posiada wyspecjalizowane automaty pakujące umożliwiają-
ce pakowanie różnych produktów w prawie wszystkie rodza-
je opakowań. Jest specjalistą w pakowaniu jednosztukowym 
i pakowaniu w systemie BIO (opakowania i procedury). 

Posiada pomieszczenia spełniające wszelkie wymogi HCCP, 
BIO i ISO (klimatyzacje, osuszacze powietrza, odpylanie itp.). 
Dysponuje dużym parkingiem i swobodnym podjazdem. Dzia-
ła w pełni kompleksowo.

Uczestniczy w targach i imprezach branżowych (zdążyła za-
prezentować się tuż przed pandemią na targach Warsaw Pack 
w Nadarzynie w marcu 2020 roku).

JETMAR wstępuje do PIO widząc w uczestnictwie szansę na 
szybszy rozwój, pomoc merytoryczną i organizacyjną. Współ-
pracuje z branżowymi wydawnictwami. Zaczyna być rozpozna-
walnym na rynku opakowań prezentując bardzo duży profesjo-
nalizm i niemałe już doświadczenie.

Takie przedstawienie nowego członka PIO jest inne niż te, z któ-
rymi dotychczas się spotykałem. Brakuje tu standardowego opisu 
ofertowego, ale ten można uzyskać zaglądając na dobrze rozwi-
niętą stronę internetową Firmy www.JETMAR.COM.PL, do obej-
rzenia której serdecznie zapraszam.

Do współpracy z JETMAREM niech zachęca motto Firmy:

„Z NAMI ZAPAKUJESZ WSZYSTKO...”

Tadeusz Stępień
DIRECTOR NON-EXEC

Nowoczesna hala produkcyjna oraz przestronny magazyn fi rmy JETMAR
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Rok 2020 jest bogaty w Jubileusze w gronie fi rm 
członkowskich Polskiej Izby Opakowań. 

Wynika to z faktu, że lata 80 i 90-te XX wieku to 
okres historycznej transformacji polskiej gospodar-
ki, polegającej na przejściu od gospodarki centralnie 
sterowanej do gospodarki rynkowej.

Nie dziwi więc fakt tworzenia fi rm, w tym także wy-

JUBILEUSZE 
FIRM CZŁONKOWSKICH

twarzających opakowania. Rosnący rynek dóbr kon-
sumpcyjnych potrzebował opakowań. Stąd branża 
opakowań była szczególnie atrakcyjną dla nowo po-
wstających przedsiębiorców. Tworzyły się fi rmy opa-
kowaniowe,  także między innymi Izbowi Jubilaci.

Gratulujemy wspaniałych Jubileuszy i życzymy dal-
szych sukcesów.

70-LECIE ISTNIENIA

 Futamura Group

65-LECIE ISTNIENIA

 Miesięcznik „Opakowanie”

50-LECIE ISTNIENIA

 GRAHAM Packaging International

40-LECIE ISTNIENIA

 ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. 

 P. P. MARTEX Firma Rodzinna 

35-LECIE ISTNIENIA

     FANO Sp. z o.o.

 TOOLCO Sp. z  o.o.

30-LECIE ISTNIENIA

 ECOR Product Sp. z o.o. 

 GREEN PACK F.P.H.U.

 ENTRO Holdings Sp. z o.o.  

     PW MS-ORTIS-PRODUKT 
           Kobieracki, Selerowicz Sp.J.

 PAKMAR Sp. z o.o.

 SOLPLAST Packaging

 TEKPUD Sp. z o.o. 

 YANKO Sp. z o.o.

10-LECIE ISTNIENIA

 FPS Polska Sp. z o.o.

Na sąsiednich stronach prezentujemy historię i ofertę fi rm: 

 ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o., 

 ECOR Product Sp. z o.o. i GREEN PACK.
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Firma Ela Wyrób folii i opakowań Elżbieta Laskus została za-
łożona w maju 1980 roku.

Na początkowym etapie rozwoju fi rma zajmowała się pro-
dukcją woreczków HDPE. Z biegiem lat oraz kolejnymi inwesty-
cjami portfolio fi rmy zostało rozbudowane o folie LDPE produ-
kowane metodą rozdmuchu oraz folie moletowane.

W 2007 roku Właściciele podjęli decyzję o uzupełnieniu ofe-
rowanych produktów o folie drukowane metodą fl exo. Suk-
cesja na młodsze pokolenie oraz przekształcenie działalności 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zrealizo-
wane w 2014 roku. Od tego momentu spółka znacząco przy-
spieszyła swój rozwój inwestując w kolejne linie do produkcji 
folii LDPE oraz drukarkę fl exo.

Obecne portfolio produktowe jest podzielone na główne 
branże:

 Spożywczą:
o Folia do laminacji i zadruku
o Folia termokurczliwa
o Folia do pakowania typu fl owpack

40-LECIE 
FIRMY ELA 
WYRÓB FOLII 
I OPAKOWAŃ

o Worki do pakowania świeżych warzyw i owoców
o Folie do pakowania mrożonek
o Folie na artykuły higieniczne
o Folie laminowane

 Przemysłową:
o Rękawy termokurczliwe
o Folie typu ColdShrink
o Kaptury na palety

 Gumową:
o Folie moletowane przekładowe

 Dla domu i ogrodu:
o Folie do pakowania ziemi
o Folie do pakowania nawozów i preparatów
o Folie do pakowania opałów

Kontakt: 
www.elafolie.pl
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Firma Ecor Product została założona 
w listopadzie 1990 roku. Od początku by-
ła fi rmą rodzinną i taką pozostała do dziś. 
Prezesem Zarządu Spółki jest Pani Mał-
gorzata Pleskot.

Ecor Product swoje wyroby dostarcza 
do kilkuset fi rm z branży rolno-spożyw-
czej w kraju i zagranicą. 

Przez pierwsze 5 lat fi rma prowadziła 
działalność handlowo-usługową w bran-
ży opakowań.

Od samego początku działania ukie-
runkowane były na promocję wpro-
wadzania na rynek polski materiałów 
proekologicznych, przyjaznych środo-
wisku. 

W 1997 roku oddany został nowy za-
kład produkcyjny druku opakowań dedy-
kowanych dla przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego oraz kosmetycznego. 
Otwarcie nowoczesnego zakładu zaowo-
cowało również nawiązaniem współpra-
cy z Firmą TETRA PAK w zakresie opako-
wań ekologicznych ECOR FPO w wersji 
WRAP oraz LEAF, a także wprowadze-
niem na rynek wysokiej jakości kubków 
fi rmy PROMENS.

W roku 2001 nastąpiło przekształcenie 
przedsiębiorstwa w spółkę prawną oraz 
otwarcie drugiego zakładu druku fl ekso-
grafi cznego opakowań giętkich.

Kolejnym etapem rozwoju było wpro-
wadzenie systemu polityki jakości i pro-
cedur z nim związanych, potwierdzo-
nych Certyfikatem Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością, zgodnym 
z normami ISO 9001, 22000 i HACCP. Ak-
tualnie dwa zakłady fi rmy przystosowa-
ne są do polityki BRC.

Rok 2010 to uruchomienie w fi r-
mie zintegrowanego systemu infor-
matycznego ERP. System wspoma-
ga proces zarządzania przedsiębior-
stwem od momentu zamówienia 
po logistykę produktów.

Dalszy rozwój fi rmy zapewniła 
inwestycja w maszyny umożliwia-
jące rozszerzenie działu produk-
cji o możliwość druku Flexo UV na 
średniej wstędze, dedykowanej 
głównie do zadruku aluminium 
i produkcji wieczek aluminiowych.

Kolejnym krokiem było uruchomie-
nie własnej przygotowalni HD FLEXO 
w oparciu o certyfi kowany system fi rmy 
KODAK.

Zintegrowany system zarządzania 
wraz z systemem polityki jakości umoż-
liwia Spółce pełną realizację zamówień 
kontrahentów w zakresie asortymentu, 
ilości i terminu.

Dziś Firma Ecor Product to polska no-
woczesna drukarnia wyznaczająca wy-
sokie standardy w zakresie druku HD 
FLEXO.

W okresie minionych 30 lat działalno-
ści Spółka Ecor Product otrzymała wiele 
nagród i wyróżnień w Polsce i Europie.

Firma systematycznie od wielu lat 
wspiera organizacje charytatywne po-
żytku publicznego.

Bogata oferta fi rmy obejmuje:
 Folie ekologiczne ECOR FPO w wer-

sjach z barierą UV,
 Laminaty aluminiowo-papierowe,
 Platynki aluminiowe o różnych 

kształtach oraz wzorach moletu, 
również przy krawędzi,

ECOR PRODUCT 30 lat 
na rynku opakowań – 
historia powstania

 Folie aluminiowe blistrowe farma-
ceutyczne,

 Folie barierowe jedno i wielowar-
stwowe z barierą EVOH,

 Folie polipropylenowe: transpa-
rentne, białe, perliste, metalizo-
wane,

 Etykiety shrink sleeve,

Naszą misją jest tworzenie wysokiej 
jakości przyjaznych środowisku i este-
tycznych opakowań dla szerokiej rze-
szy użytkowników.

Doskonalenie środowiska pracy i in-
frastruktury.

Wspieranie procesu tworzenia no-
wych opakowań.

Dzięki zastosowaniu przyjaznych 
środowisku i bezpiecznych dla koń-
cowego użytkownika surowców na-
sze realizacje są niezawodnym i este-
tycznym opakowaniem dla wyrobów 
znajdujących zastosowania w wielu 
branżach.

Kontakt: 
www.ecorproduct.pl
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Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 
roku. Ma swoją siedzibę w miejscowości Wierzchowisko, poło-
żonej na obrzeżach Częstochowy.

Specjalizuje się w produkcji worków foliowych LDPE i PP Cast, 
nadrukach na opakowaniach metodą sitodruku, tampodruku, 
cyfrodruku oraz dystrybucji opakowań i artykułów jednorazo-
wego użytku. W swojej ofercie posiada bogatą ofertę ponad 
1700 opakowań, które zaspakajają potrzeby producentów żyw-
ności, gastronomii, przemysłu, sklepów, instytucji, klientów in-
dywidualnych.

Firma na początku swojej działalność nazywała się THADE – 
od imienia właściciela Tadeusza Szymanek.

Należy zadać sobie pytanie, dlaczego wybór działalności to 
opakowania? Może 30 lat temu to ładne „peweksowskie” opa-
kowania, może brzydota i wymuszona konieczność używania 
wypłowiałych „siatek” na zakupy? Wówczas moda na ekologię 
nie istniała.

Działalność fi rmy, Tadeusz Szymanek rozpoczął od podjęcia 
współpracy z polskimi fi rmami, które importowały standardo-
we opakowania codziennego użytku: reklamówki (w latach 
90 minimalna grubość to 20 mikronów!!!), woreczki do żywno-
ści, worki na odpady, folie, pojemniki do pakowania żywności.

Następnym krokiem był zakup wytłaczarki i zgrzewarki do fo-
lii, oraz rozpoczęcie produkcji woreczków foliowych. Czasy były 
inspirujące do zmian, lata 1990 to początki transformacji go-
spodarczej Polski, powstawało wiele fi rm produkcyjnych, któ-
re w skromnych warunkach wytwarzały swoje produkty, chcąc 
konkurować z wyrobami zagranicznymi. 

W roku 1995 Tadeusz Szymanek zmienił nazwę fi rmy na 
GREEN PACK, tłumacząc jej nazwę na ,,Zielone Opakowania”, 
fi rma również osiągnęła stabilizację rynkową.

Właściciel, Tadeusz Szymanek zmieniając nazwę fi rmy miał 
świadomość, że opierając się na doświadczeniu rynkowym, 

fi rma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkow-
ników, że opakowania mogą być nie tylko funkcjonalne i no-
woczesne, ale i przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego 
mając na uwadze dbałość o środowisko wprowadza do oferty 
handlowej obok opakowań standardowych opakowania eko-
logiczne – degradowalne i biodegradowalne. Ich pozytywny 
odbiór przez konsumentów świadczy, że istnieje świadoma po-
trzeba wdrażania opakowań na bazie surowców m.in. polime-
rów, pochodzenia naturalnego, połączona z edukacją handlo-
wą i użytkową.

Potwierdzeniem tych działań jest wprowadzenie do obro-
tu handlowego naczyń jednorazowego użytku o nazwie ,,Chi-
net” (produkt Huhtamaki Polska) za promocję, którego fi rma 
Green Pack w 2002 r. otrzymała prestiżową nagrodę ,,Jurajski 
Produkt Roku 2002”.

W 2007 r. fi rma Green Pack została nominowana do nagro-
dy ,,Orzeł Agrobiznesu” przez Starostę Częstochowskiego, 
a w 2008 r. – przy rosnącym znaczeniu opakowań degradowal-
nych – kapituła Konkursu przyznała fi rmie za produkt ,,Chinet” 
nagrodę ,,Orzeł Agrobiznesu”. Również w 2008 r. na Targach Po-
lagra w Poznaniu wyrób ten otrzymał nagrodę Konsumentów 
,,Najlepszy Produkt Lata 2008”.

W międzyczasie fi rma nadal umacniała swoją pozycję na ryn-
ku. Tadeusz Szymanek podjął również działania mające na celu 
poprawę oraz unowocześnienie parku maszynowego. Zostały 
zakupione nowe maszyny, a starsze zostały unowocześnione.

Ulepszanie struktury organizacyjnej fi rmy, troska o jej przy-
szłość, wybór właściwych trendów rozwoju jest ustawiczną 
praktyką zawodową właściciela, ale poszerzoną o dodatkową 
wartość, jaką jest też społeczna praca na rzecz środowiska 
gospodarczego przedsiębiorców.

Green Pack obchodzi 
jubileusz 30-lecia

dokończenie na s. 14
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Firma Green Pack jest członkiem Polskiej Izby Opakowań, co 
przyczynia się do współpracy merytorycznej z szerokim gro-
nem przedsiębiorstw z branży opakowań, na aktywne działania 
i wymianę wzajemnych doświadczeń, pozwalających na jesz-
cze lepsze rozumienie współczesnej roli opakowań i rozwoju 
tej branży dla regionu i rodzimej gospodarki.

W uznaniu za działania na rzecz środowiska gospodarczego re-
gionu w 2003 r., Tadeusz Szymanek otrzymał ,,Złoty Laur Umie-
jętności i Kompetencji” w Kategorii Liderów Gospodarczych. Dwa 
lata później Krajowa Izba Gospodarcza przyznała mu ,,Honoro-
wą Złotą Odznakę” za działalność na rzecz rozwoju Samorządu 
Gospodarczego. Za udział w 2006 roku w konkursie „Pracodawca- 
organizator pracy bezpiecznej” organizowanym na terenie 
województwa śląskiego otrzymał od Państwowej Inspekcji Pracy 
i Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach specjalny dyplom. 
W 2007 roku nominowany przez Starostę Częstochowskiego do 
otrzymania statuetki ,,Za wybitne Zasługi dla Powiatu” w kategorii 
Przedsiębiorczość. W 2010 roku Tadeusz Szymanek został ponow-
nie nominowany i nagrodzony przez Starostę Częstochowskiego 
,,Za Zasługi dla Powiatu w kategorii Przedsiębiorczość”. Federacja 
S.N-T NOT Rada w Częstochowie przyznała Tadeuszowi Szymanek 
w 2010 roku tytuł ,,Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego” za 
działania związane z ,,Ochroną środowiska w kontekście zwięk-
szania udziału biodegradowalnych produktów jednorazowego 
użytku w powszechnym ich stosowaniu”.

Tadeusz Szymanek na obecną chwilę zarządzając fi rmą Green 
Pack, będąc  świadomym i odpowiedzialnym za kształtowanie 
rynku opakowań podjął decyzję o jej dalszym rozwoju zarówno 
na rzecz wdrażania i produkcji opakowań ekologicznych, de-
gradowalnych, jak i działań szkoleniowo-edukacyjnych. Dzia-
łania te będące w sferze realizacji i ich zewnętrznej akceptacji, 
wniosą w rozwój branży zwiększenie zatrudnienia, podniosą 

dokończenie ze s. 13

Green Pack obchodzi jubileusz 30-lecia
rangę regionu, przyczynią się do rozwoju edukacji dotyczącej 
ekologii stosowania opakowań degradowalnych, jak i świado-
mości społecznej związanej z ich użytkowaniem.

Tadeusz Szymanek jest obecnie - od 2012 roku – Prezyden-
tem Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Czę-
stochowie. Ta zaszczytna, społeczna funkcja   jest wynikiem 
zaufania środowiska przedsiębiorców i wyzwaniem wobec ro-
snących wymogów związanych z prowadzeniem fi rmy i odpo-
wiedzialności społecznej dla zrzeszonych w Izbie przedsiębior-
ców, współpracy z otoczeniem biznesu. 

Jest członkiem Rady Fundacji GS1 Polska, współpracującej 
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Instytutem Logistyki 
i Magazynowania w Poznaniu.

W latach 2012-2016 fi rma została rozbudowana o kolejną ha-
lę produkcyjną. Została zakupiona maszyna do produkcji to-
rebek papierowych. Następne lata również pozwoliły na po-
szerzenie działalności. Firma rozbudowała dział usług, poprzez 
zakup najpierw półautomatu do nadruków sitodrukiem, na-
stępnie w roku 2019 dokonano zakupu najnowocześniejszej 
maszyny drukującej cyfrowo.

Dziś kiedy mija 30 lat i fi rma Green Pack staje się fi rmą rodzin-
ną, Tadeusz Szymanek ma dwoje dzieci – sukcesorów – które 
wspierają Go w prowadzeniu fi rmy, a z perspektywy czasu moż-
na dostrzec, że dzięki wytrwałości i rozsądkowi prowadzenie 
fi rmy jest to nie tylko wyzwaniem, ale również pewnego rodza-
ju satysfakcją dającą poczucie realizacji planów sprzed 30 lat 
i dalszych perspektyw rozwoju fi rmy.

Prywatnie ulubionym zajęciem Tadeusza Szamanka jest praca 
w ogrodzie, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, krzewów i drzew.

Kontakt: 
www.greenpack.com.pl

Pandemia koronawirusa w znaczący spo-
sób wpłynęła na całą światową gospodar-
kę, ale niektóre branże zostały dotknięte 
szczególnie silnie. Do takich właśnie sek-
torów należy branża targowa. W gronie 
członków znajdują się 3 fi rmy – organi-
zatorzy targów: Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, PTAK Warsaw Expo oraz Targi 
w Krakowie. 

Mimo iż kilka imprez poświęcony prze-
mysłowi opakowań w roku 2020 udało 
się zorganizować (targi Warsaw Pack 
odbyły się tuż przed wiosennym lock-
down'em, a targi Packaging Innovations 

i POLAGRA z obostrzeniami epidemicz-
nymi na jesieni), to wiele imprez dedyko-
wanych opakowaniom planowanych na 
rok 2020 i 2021 zostało przeniesionych. 

Poniżej lista planowanych wydarzeń 
targowych, z aktualnymi (na koniec grud-
nia) nowymi terminami:

■ Warsaw Pack – 16-18 marca 2021
■ Packaging Innovations – 9-10 czerw-

ca 2021
■ RosUpack (Rosja) – 15-18 czerwca 

2021
■ FACHPACK (Niemcy) – 28-30 wrze-

śnia 2021

■ TAROPAK – 4-6 października 2021
■ ExpoOPAKOWANIA - listopad 2021
■ All4PAck (Francja) – listopad 2022
■ Interpack (Niemcy) – maj 2023

Ponieważ sytuacja z pandemią i wyni-
kającymi z niej obostrzeniami jest dyna-
miczna, zachęcamy do śledzenia infor-
macji o targach na portalu Polskiej Izby 
Opakowań, gdzie na bieżąco zamiesz-
czamy informacje o ewentualnych zmia-
nach i przesunięciach terminów tych wy-
darzeń.

red.

Targi 
w dobie pandemii
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Targi ExpoOPAKOWANIA 
przeniesione na 2021 rok
W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem w ca-
łej Polsce "strefy czerwonej" organizacja wydarzeń targowych 
w najbliższej przyszłości stała się niemożliwa. Również organi-
zatorzy zaplanowanych na 18 listopada targów ExpoOPAKO-
WANIA w Sosnowcu zdecydowali o ich przeniesieniu. Poniżej 
zamieszczamy ofi cjalną informację Expo Silesia nt. Wydarzenia.

W ciągu ostatnich tygodni doszło do znaczącego wzrostu za-
każeń związanych z epidemią COVID-19 i pogorszenia ogólnej 
sytuacji epidemicznej w Polsce. Cały kraj znalazł się w tzw. „stre-
fi e czerwonej”. W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni 
do zmiany terminu Forum Technologii Pakowania i Ważenia 
ExpoOPAKOWANIA & WAGexpo a także wydarzeń towarzyszą-
cych. Kolejna edycja odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

Naszym celem jest organizacja spotkań branżowych na jak 
najwyższym poziomie, tak aby przynosiły one korzyści zarówno 
Wystawcom jak i odwiedzającym. Mamy nadzieję, że sytuacja 
epidemiologiczna w Polsce jak i sytuacja biznesowa naszych 
Partnerów poprawi się i pozwoli na przygotowanie targów oraz 
wydarzeń towarzyszących z pełnym zaangażowaniem. Dołoży-
my wszelkich starań, aby targi w nowym terminie zostały zor-
ganizowane profesjonalnie i spełniły oczekiwania wszystkich 
uczestników. 

■ ■ ■

Zmiana terminu targów 
PCI Days 2021
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, organizatorzy 
Targów dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego 
PCI Days podjęli decyzję o przeniesieniu wydarzenia na jesień 
2021 roku.

 Targi PCI Days to wydarzenie skierowane do producentów, 
dostawców i fi rm z otoczenia branży farmaceutycznej i kosme-
tycznej. W gronie wystawców nie zabraknie fi rm, które mają 
w swojej ofercie opakowania, surowce, urządzenia laborato-
ryjne, maszyny do produkcji, urządzenia etykietujące i znaku-
jące, usługi produkcji marki własnej, usługi logistyczne oraz IT. 

■ ■ ■

Specjalne oznakowania 
opakowań owoców i warzyw 
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/specjalne-oznako-
wania-opakowan-owocow-i-warzyw

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 543/2011 Wojewódzki 
Inspektor może zezwolić handlowcom świeżymi owocami i wa-
rzywami na stosowanie, przy etykietowaniu każdego opako-
wania świeżych  owoców i warzyw, specjalnego wzoru ozna-
kowania opakowań . Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego 
wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw wydawane 

jest w drodze decyzji administracyjnej. Stosowanie wzoru spe-
cjalnego oznakowania opakowań daje handlowcom możliwość 
wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez 
Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europej-
skiej dla świeżych owoców i warzyw. 

■ ■ ■

Nowe, europejskie oznaczenie 
opakowań szklanych
Przemysł szklarski przedstawił nowe oznaczenie opakowań 
szklanych, zaprojektowane w celu podkreślenia korzyści dla 
środowiska i zdrowia, wynikających z wyboru produktów pa-
kowanych w szkło.

W dniu 25 listopada, w ramach Europejskiego Tygodnia Re-
dukcji Odpadów, ponad 220 uczestników dołączyło do przed-
stawicieli europejskiego przemysłu szklarskiego podczas 
wydarzenia online, aby ofi cjalnie wprowadzić nowy znak roz-
poznawczy.

Symbol jest wynikiem całorocznej współpracy przemysłu, 
projektantów, klientów i konsumentów, aby współtworzyć roz-
poznawalny symbol zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Znak 
jest dostępny do licencjonowanego stosowania na żywności 
i napojach pakowanych w szkło, a także na produktach farma-
ceutycznych, perfumeryjnych i kosmetycznych. Opracowany 
wspólnie przez projektantów i konsumentów - którzy głosowali 
nad ostatecznym logo - każdy element symbolizuje zobowiąza-
nie podjęte przy wyborze szkła: mądre wykorzystanie zasobów 
w nieskończonej pętli; recykling wszędzie tam, gdzie to moż-
liwe; ochrona i zachowanie jakości produktu i zdrowia ludzi, 
którzy go używają; i chęć wyboru zrównoważonej przyszłości.

Wprowadzenie nowego znaku rozpoznawczego szkła jest 
następstwem ankiety przeprowadzonej wśród 10 000 euro-
pejskich konsumentów w 13 krajach przez fi rmę InSites Con-
sulting, zajmującą się badaniem rynku. Wyniki pokazują, że Eu-
ropejczycy są nie tylko coraz bardziej zaniepokojeni wpływem 
opakowań na środowisko, ale większość uważa, że  szkło jest 
najbezpieczniejszą, najzdrowszą i najbardziej przyjazną dla śro-
dowiska formą opakowania. To przekonanie w coraz większym 
stopniu wpływa na ich decyzje zakupowe:
■ 42% kupuje więcej produktów ze szkła, ponieważ uważa, że 

można je poddać recyklingowi częściej niż inne opakowania
■ 33% robi to, ponieważ uważają, że szkło lepiej zapobiega 

zanieczyszczeniu żywności
■ 31% uważa, że  szkło daje poczucie bezpieczeństwa dla zdro-

wia
■ 30% wybiera szkło, ponieważ powoduje to mniejsze zaśmie-

canie środowiska naturalnego
Chociaż konsumenci chcą kupować więcej produktów szkla-

nych, nie zawsze mają taką możliwość: główną barierą, na którą 
wskazują, powodującą kupowanie mniejszej ilości szkła (przez 
27% respondentów) jest to, że preferowane przez nich marki 
często nie są dostępne w opakowaniach szklanych.

Dla marek, które chcą zwiększyć swój udział w rynku, są to 
wyraźne bodźce przemawiające za zwiększeniem dostępności 
produktów pakowanych w szkło.

WARTO WIEDZIEĆ
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PLASTPOL – 
przepis na biznesowy sukces

W Targach Kielce od 6 do 8 października nie brakowało naj-
nowszych technologii z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych i gumy. Na tegorocznym PLASTPOLU obecnych było 
147 fi rm z 12 krajów.

Choć wystawa była nieco mniej okazała niż w poprzednich 
latach, to nadal wydarzenie spełniało swoją podstawową funk-
cję – było skuteczną platformą biznesową, o czym podczas wy-
darzenia przekonywali wystawcy.

Tradycyjnie podczas przedsięwzięcia zaobserwować można 
było procesy produkcji. Nie zabrakło także nowoczesnych ma-
szyn przetwórczych i technologicznych rozwiązań. Firmy za-
prezentowały liczne innowacyjne rozwiązania

Święto tworzyw sztucznych w Targach Kielce to obowiązko-
wy punkt w kalendarzu wielu fi rm, które na co dzień funkcjo-
nują w branży: – W targach Plastpol uczestniczymy od 7 lat i są 
to nasze główne targi branżowe, na których sprzedajemy nasze 
urządzenia z zakresu zgrzewania ultradźwiękowego. 

W tym roku przyjechaliśmy z naszą nowością, czyli z dwie-
ma liniami do produkcji maseczek zarówno chirurgicznych, jak 
i ochronnych. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku pozyskać 
nowych klientów mimo, że mamy teraz taką trudną sytuację – 
twierdzi Marcin Kiełbasiński – Instytut Badawczy Łukasiewicz, 
Instytut Tele- i Radiotechniczny.

W ramach współpracy z Targami Kielce, Polska Izba Opako-
wań po raz pierwszy dysponowała na targach własnym sto-
iskiem, na których swoją ofertę zaprezentowały fi rmy SOL-
PLAST Packaging oraz DRUK SERWIS 24. 

Według opinii członków, mimo trudnej sytuacji było to bar-
dzo udane wydarzenie, a stoisko Izby cieszyło się dużym zain-
teresowaniem.

Nowością podczas XXIV Międzynarodowych Targów Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL była strefa 
BioTworzyw, gdzie ukazane zostały wyroby biodegradowalne, 
kompostowalne, biopochodne. 

Stoisko cieszyło się zainteresowaniem uczestników ze wzglę-
du na szeroką ofertę prezentacji usług konsultingowych, ba-
dawczych i certyfi kacyjnych, surowców, komponentów, do-
datków dla przetwórstwa biotworzyw, maszyn i urządzeń 
dedykowanych dla branży biotworzyw, mediów, stowarzyszeń 
i branżowych organizacji.

W ostatnim numerze Biuletynu podzieliliśmy się relacjami z wrześniowych wydarzeń targowych, 
w których udział brała Polska Izba Opakowań. Organizatorzy korzystając z możliwości organizacji te-
go typu imprez ściśle wypełnili jesienny grafi k branżowymi targami. Jeszcze przed wprowadzeniem 
ograniczeń związanych z drugą falą pandemii koronawirusa, w pierwszej połowie października, od-
były się targi tworzyw sztucznych i gumy PLASTPOL oraz targi żywności i produktów ekologicznych 
BIOEXPO. W obu tych wydarzeniach Izba brała aktywny udział prezentując ofertę członków na izbo-
wych stoiskach. Podczas targów BIEXPO Izba zorganizowała również w ramach Kongresu BIOEXPO 
konferencję poświęconą opakowaniom.

Poniżej zamieszczamy relacje z wyżej wymienionych wydarzeń targowych.
Na listopad planowana była także kolejna edycja targów ExpoOpakowania w Sosnowcu, natomiast 

ze względu na wprowadzone odgórnie ograniczenia związane z pandemią, wydarzenie to musiało 
zostać przeniesione na kolejny rok.

TARGOWA JESIEŃ

Mocnym akcentem PLASTPOLU były spotkania merytorycz-
ne. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych wraz 
z PlasticsEurope Polska zorganizowali spotkanie producen-
tów, przetwórców i recyklerów. Wydarzenie odbyło się onli-
ne. Zorganizowano też Seminarium Techniczne PLASTECH 
INFO, którego hasłem przewodnim było „Tworzywa sztuczne ja-
ko materiał przyjazny dla środowiska naturalnego i życia czło-
wieka”.

W wystawie  uczestniczyło 147 fi rm z 12 krajów (Austria, Cze-
chy, Dania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Słowenia, 
Szwajcaria, Ukraina i Włochy).

XXV edycja PLASTPOLU zaplanowana została na 25-28 ma-
ja 2021 roku.

Stoisko PIO na targach PLASTPOL
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Bioexpo Warsaw 2020 – 
relacja
W dniach 8-10 października br. odbyła się II edycja Między-
narodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych 
w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy.

W tegorocznej edycji udział wzięło 230 fi rm – oferujących 
szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które były za-
prezentowane w siedmiu strefach tematycznych: food&drink, 
beauty&cleaning, biolife, ekotech, bioagro, supporting bodies 
i start-up. Producenci i dystrybutorzy przedstawili tylko produk-
ty certyfi kowane i te przeznaczone do produkcji ekologicznej.

BIOEXPO Warsaw jest miejscem spotkania wytwórców oraz 
dystrybutorów żywności i produktów ekologicznych z kupca-
mi, przedstawicielami sieci handlowych, właścicielami skle-
pów specjalistycznych oraz reprezentantami hurtowni spo-
żywczych i wielobranżowych. W strefi e EKO TECH prezentowali 
swoją ofertę producenci opakowań ekologicznych. Nie mogło 
zabraknąć producentów i dystrybutorów branży opakowań – 
członków Polskiej Izby Opakowań. Na zbiorowym stoisku 
Izby prezentowały swoje produkty: AKPUD, JETMAR , COFFEE 
SERVICE Sp. z o.o., DRUK SERWIS 24 Sp. z o.o., IBWCH.

Ponadto na targach z indywidualnymi stoiskami zaprezen-
towały się fi rmy: COFFEE SERVICE Sp. z o.o., SILBO Sp. z o.o. 
i PAKMAR Sp. z o.o.

Każdy odwiedzający Targi, który związany jest zawodowo 
z branżą biożywności i produktami ekologicznymi miał szan-
sę uczestniczyć w trzydniowym Kongresie BIOEXPO, pod-
czas którego kompleksowo została podjęta tematyka rolnic-
twa i żywności ekologicznej, naturalnych kosmetyków oraz 

opakowań ekologicznych. Blok tematyczny poświęcony opa-
kowaniom zorganizowała Polska Izba Opakowań. Zostały za-
prezentowane referaty:
o Czy branża opakowań odchorowała już pandemię? Zmiany 

w zachowaniach konsumentów oraz perspektywy dla bran-
ży – Maciej Nałęcz (SANTANDER)

o Aktywne opakowanie do pieczywa regulujące wilgotność 
i zawartość wody. Projekt HumidWRAP – Krzysztof Wójcik 
(IBWCh – COBRO)

o Biodegradowalne i kompostowalne folie celulozowe Cello-
phane™ i NaturFlex ™- przykładem realizacji zasad gospodar-
ki o obiegu zamkniętym – Andrzej Kornacki – (FUTAMURA)

Poza tym na Kongresie w tym roku poruszono takie wątki jak: 
rzeczywistość post-covidowa w kontekście biznesu i skutecz-
nej sprzedaży oraz promocji produktów, w jaki sposób zachę-
cić klienta do częstszych zakupów w ekosklepie. Przedstawione 
zostały również zmiany w prawodawstwie dotyczące rolnictwa 
ekologicznego oraz prezentacja najnowszych badań dotyczą-
cych rynku Bio. Poruszone zostały tematy najsilniejszych tren-
dów i kierunków rozwoju produktów ekologicznych w Polsce.

W ramach wydarzenia organizowany był PLEBISCYT KONSU-
MENTA i głosowanie na NAJLEPSZY PRODUKT BIOEXPO War-
saw 2020. Głosowanie odbywało się internetowo, a informa-
cja o Plebiscycie zamieszczona została na stronie bioexpo.pl. 
Pośród produktów biorących udział w konkursie znalazły się 
liczne premiery  rynkowe oraz bestsellery w swoich katego-
riach. Wszystkie prezentowane produkty dostępne były w cza-
sie targów w Strefi e Nowości i na stoiskach wystawców.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 
targów, już od pierwszego dnia imprezy, na terenie obiektu tar-
gowo-kongresowego PTAK Warsaw Expo obowiązywał nakaz 
zasłaniania ust i nosa. W związku z tym, każdy uczestnik otrzy-
mał bezpłatną maskę medyczną. Dodatkowo, przed wejściem 
na halę, wszyscy odwiedzający mieli możliwość przejścia przez 
bramkę dezynfekcyjną oraz dokonania pomiaru temperatury. 
W obiekcie rozmieszczone były liczne pojemniki z płynem de-
zynfekującym, a powierzchnie często używane były odkażane 
na bieżąco.

Kolejna już trzecia edycja targów BIOEXPO przewidziana jest 
w dniach 30 września – 02 października 2021 roku. Już teraz za-
praszamy fi rmy członkowskie na izbowe stoisko!Stoisko PIO na targach BIOEXPO

Z hali targowej BIOEXPO
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Papiery Munken 
z certyfikatem „Materiał 
bezpieczny dla zdrowia”

Rodzina papierów o nazwie Munken pro-
dukowanych przez Arctic Paper uzyskała 
srebrny certyfi kat „Materiał bezpieczny 
dla zdrowia” w ramach wielozadaniowe-
go standardu produktów Cradle to Cra-
dleCertifi ed™. Ponadto Munkedal – pa-
piernia, gdzie powstaje ta gama produk-
tów – jako pierwsza na świecie uzyskała 
ten certyfi kat. Po skontrolowaniu całego 
procesu produkcyjnego zakładu, przete-
stowaniu i przeanalizowaniu wszystkich 
produkowanych tam papierów, papier-
nia została wyróżniona brązowym certy-
fi katem C2C.

Standard produktu Cradle to Cradle-
Certifi ed ™ został stworzony przez Mi-
chaela Braungarta i Williama MacDo-
nougha w latach dziewięćdziesiątych 
i miał na celu stworzenie zintegrowane-
go i spójnego podejścia do gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Program ten jest uznanym na całym 
świecie standardem poświadczającym, 
że dany produkt w ciągu całego cyklu 
„życia” jest w pełni obojętny (czyli bez-
pieczny) zarówno dla zdrowia, jak i dla 
procesów recyklingu, oraz dopasowa-
ny do obowiązujących zasad GOZ. Stan-
dard certyfi katu prowadzi projektantów 
i producentów przez proces ciągłego 
doskonalenia, który uwzględnia zrów-
noważony rozwój produktu w pięciu ka-
tegoriach: wpływ produkcji na zdrowie, 
możliwość powtórnego przetworzenia, 
korzystanie z odnawialnych źródeł ener-

gii i emisja dwutlenku węgla, gospodar-
ka wodna oraz odpowiedzialność spo-
łeczna. Produkt z certyfi katem C2C może 
osiągnąć w każdej kategorii odpowied-
ni poziom (Basic, Bronze, Silver, Gold lub 
Platinum) wraz z najniższym poziomem 
osiągnięć reprezentującym ogólną oce-
nę produktu.

„W obliczu wyzwania, jakim są zmiany 
klimatu, chcemy zrobić wszystko, co w na-
szej mocy, by te zmiany powstrzymać. 
Dlatego jednym z najwyższych priory-
tetów Arctic Paper jest wspólne podąża-
nie w kierunku prawdziwej gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Cradle to Cradle 
wspiera nas w zmianie procesów i bar-
dziej zrównoważonym rozwoju naszych 
produktów” – podkreśla GöranLindqvist, 
Mill Manager, Arctic Paper Munkedals AB.

■ ■ ■

Plantacja Elmira's Own 
pakuje dojrzałe pomidory 
w folię NatureFlex™

Zlokalizowana w kanadyjskiej prowincji 
Ontario fi rma Elmira's Own od wielu lat 
dostarcza okolicznym odbiorcom smacz-
ne warzywa wysokiej jakości. Ich pomi-
dory są hodowane aż do osiągnięcia peł-
nej dojrzałości na pnączu, co pozwala 
uzyskać stuprocentowy aromat dojrza-
łych warzyw i maksymalną zawartości 
składników odżywczych. Firma stosuje 
naturalne praktyki uprawowe, wykorzy-
stując trzmiele do zapylania roślin oraz 
wprowadzając odpowiednie gatunki in-
sektów, które pomagają utrzymać rów-
nowagę w ekosystemie. Recykling wody 
i inne działania proekologiczne zapew-

niają zgodność z najlepszymi prakty-
kami z zakresu zrównoważonego roz-
woju.

Tego lata w fi rmie Elmira's Own na-
stąpiła kolejna ważna zmiana: zrezy-
gnowano z tradycyjnych opakowań 
plastikowych na rzecz alternatywnych 
opakowań produkowanych z surowców 
odnawialnych i nadających się do kom-
postowania.

Pyszne pomidory Elmira's Own są teraz 
umieszczane na kompostowalnych tac-
kach z włókna formowanego i zawinięte 
w przezroczystą folię NatureFlex NVS fi r-
my Futamura. 

NatureFlex NVS jest zgodny z zasada-
mi etycznymi marki Elmira’s Own. Folie 
te w dużym stopniu powstają z surow-
ców odnawialnych, a dokładniej – z masy 
drzewnej pochodzącej z plantacji zarzą-
dzanych w sposób zrównoważony. Speł-
niają one również wszystkie światowe 
normy dotyczące kompostowania prze-
mysłowego (w tym EN 13432) i posiada-
ją certyfi kat zgodności z normą kompo-
stowania domowego, która potwierdza 
przydatność do kompostowania w przy-
domowym ogrodzie. Oznacza to, że fo-
lie mogą trafi ać prosto do ogrodowego 
kompostownika, odciążając tym samym 
wysypiska odpadów.

Stuart Horst z fi rmy Elmira’s Own po-
twierdza: „Zatwierdzenie nowego opa-
kowania dla naszych pomidorów wy-
magało przeprowadzenia serii testów. 
Rozważaliśmy różne materiały, jednak 

Z życia firm członkowskich
W ramach szerszego promowania działalności, oferty oraz sukcesów fi rm członkowskich Polskiej 
Izby Opakowań, redakcja Biuletynu zdecydowała się na utworzenie nowej kolumny dedykowanej 
członkom Izby. 

Wzorem pozycji  „Z życia Izby”, niniejszym materiałem rozpoczynamy nową serię „Z życia fi rm człon-
kowskich”, w której będziemy zamieszczać krótkie informacje na temat ciekawych wydarzeń i osią-
gnięć fi rm zrzeszonych w PIO.

Serdecznie zachęcamy członków Izby, którzy chcieliby podzielić się swoimi sukcesami, inicjatywami 
i innowacjami, do nadsyłania kolejnych materiałów na adres biuro@pio.org.pl. Nadesłane materiały 
mogą być również zamieszczone (jeżeli fi rma wyrazi taką chęć) na portalu oraz w newsletterze Izby.
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folia NatureFlex NVS okazała się najle-
piej dostosowana do naszych wymagań. 
Folia nie tylko podlega szybkiemu kom-
postowaniu, ale również pozwala wy-
dłużyć okres trwałości naszych produk-
tów! Ta cecha jest bardzo korzystna dla 
naszej działalności. Utrzymanie jakości 
dojrzałych pomidorów jest niezbędne, 
aby nasi klienci mogli możliwie najpeł-
niej doświadczyć ich świeżości i walorów 
smakowych”.

Christopher Tom z regionalnego dzia-
łu sprzedaży Futamura dodaje: „Cieszy-
my się, że fi rma Elmira's Own wybrała 
folię NatureFlex do pakowania pomido-
rów. Nasz produkt doskonale pasuje do 
ich wysokiej jakości produktów, ponie-
waż dłużej chroni warzywa, a po użyciu 
może być kompostowany – to idealne 
rozwiązanie!”.

Rozwiązanie NatureFlex NVS jest prze-
znaczone do użytku na istniejących li-
niach do foliowania świeżych produktów. 
Folia idealnie nadaje się do pakowania 
owoców i warzyw, a po zużyciu artyku-
łów spożywczych przez konsumenta fo-
lię można po prostu umieścić w kompo-
stowniku wraz z resztkami warzyw i lub 
innymi odpadami żywnościowymi.

■ ■ ■

GEORG UTZ

Georg Utz wystartował 
z nową stroną internetową

 
Nowa strona internetowa jest znacznie 
bardziej konkretna. Wyraźnie komuni-
kuje, co oznacza Utz i kim jest, podkre-
ślając globalny zasięg działania fi rmy i jej 
lokalne, silne korzenie. Firma Georg Utz 
z Kątów Wrocławskich reprezentuje gru-
pę na rynkach polskim, czeskim, rosyj-
skim oraz w krajach nadbałtyckich: Li-
twa, Łotwa i Estonia.

Strona jest skierowana do tych profe-
sjonalistów i międzynarodowych fi rm, 
które chcą inwestować w logistykę i au-
tomatyzację. Mniej treści, prosta nawi-
gacja po menu, wyraźne instrukcje uła-
twiają ten proces. Za pośrednictwem 
przycisku „kontakt" można z każdego po-
ziomu strony, nawiązać połączenie bez-
pośrednio z lokalną fabryką Utz.

Nawigacja po e-sklepie również zo-
stała uproszczona aby skrócić drogę wy-
szukiwania produktu. Będzie można do 
niego dotrzeć w dowolnym momencie 
za pośrednictwem "Shop-Button". Ten 
przycisk automatycznie przekierowuje 
klienta ze strony głównej do lokalnego 
sklepu internetowego (na przykład sklep 
dla rynku polskiego = www.utzgroup.
pl). Klient otrzyma szczegółowe infor-
macje techniczne w bezpośrednim kon-
takcie z najbliższym przedstawicielem 
Utz.

Nowa strona w ciekawy sposób pre-
zentuje także zaangażowanie grupy 
w budowanie fundamentów zrównowa-
żonego rozwoju dla fi rm współpracują-
cych z Utz.

Ważnym krokiem w kierunku ochro-
ny zasobów środowiskowych jest ko-
operacja z innymi organizacjami w ce-
lu współpracy w zakresie zmniejszenia 
śladu węglowego. Jako grupa fi rm, wraz 
z fundacją myclimate.org, opracowuje 
strategię klimatyczną Utz. 

Wiele podjętych środków, w tym wy-
korzystanie energii ze źródeł odnawial-
nych oraz redukcja odpadów i emisji, 
pozwoli nam w każdym roku zbliżać się 
do neutralności pod względem emi-
sji CO2.

Zapraszamy: 
www.utzgroup.com/pl

■ ■ ■

Inwestycje, które odmienią 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie

W pierwszym kwartale przyszłego ro-
ku rozpocznie się budowa wielopozio-
mowego podziemnego parkingu na 
terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. To będzie pierwszy krok ku 
otwarciu targów na miasto i stworzeniu 
na ich terenie strefy kultury.

Grupa MTP rozstrzygnęła właśnie prze-
targ na generalnego wykonawcę inwe-
stycji. Na plac budowy wejdzie on już 
w pierwszym kwartale 2021 roku.

– Mimo iż to był bardzo trudny rok dla 
całej branży targowej, mimo iż nie odby-
ły się dziesiątki wydarzeń, nie zwalniamy 
tempa. 

– Inwestujemy, udoskonalamy naszą 
infrastrukturę i teren, wychodząc naprze-
ciw potrzebom naszych gości i miesz-
kańców – przekonuje Elżbieta Roeske, 
wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Podziemny parking będzie miał trzy 
poziomy. Pomieści 652 samochody, za-
gwarantuje także przestrzeń dla osób 
z niepełnosprawnościami. Będzie wypo-
sażony w stanowiska do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Posiadać bę-
dzie również własny zbiornik retencyjny, 
z którego rozprowadzana będzie woda 
do nawadniania okalających terenów 
zielonych. 

Wjazd na parking będzie się mieścił 
od strony ul. Głogowskiej, na wysokości 
dworca PKP, w miejscu po byłej restau-
racji Adria.

Parking będzie służył przede wszyst-
kim uczestnikom organizowanych na 
naszym terenie wydarzeń – targów, 
kongresów, konferencji czy koncertów – 
zdradza Elżbieta Roeske. 

– Będzie on jednak na tyle pojemny, że 
korzystać z niego będą mogli także oko-
liczni mieszkańcy czy osoby przyjeżdża-
jące do Poznania.

Nad podziemnym parkingiem pojawi 
się nowa przestrzeń, która zostanie od-
dana mieszkańcom i turystom. Między 
pawilonami 1, 2 i 12, powstanie mię-
dzy innymi estetyczny, otoczony ziele-
nią plac z miejscami do rekreacji i wypo-
czynku. 

Pomieści on ponad 10 tysięcy osób 
i doskonale sprawdzi się jako miejsce 
plenerowych wydarzeń kulturalnych, 
koncertów i eventów. W jego obrębie 
otwarte zostaną liczne restauracje i ka-
wiarnie.

– To miejsce będzie tętnić życiem i sta-
nie się miejscem, do którego przycho-
dzi się dobrze zjeść, wziąć udział w wy-
darzeniu kulturalnym czy po prostu od-
począć – dodaje. 

– Będzie miejscem dostępnym dla 
wszystkich, ponieważ jego otwarcie 
będzie się wiązało z otwarciem części 
terenów targowych dla mieszkańców 
i przejścia między ulicami Głogowską 
a Śniadeckich. 

Prace związane z przebudową placu 
i stworzeniem strefy kultury będą kosz-
towały blisko 39 mln zł i będą toczyć się 
równolegle z budową parkingu. Cała in-
westycja ma być gotowa jesienią przy-
szłego roku.
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Biuletyn wydawany jest 
w ramach działalności statutowej 

Polskiej Izby Opakowań 
i przekazywany bezpłatnie 

członkom Izby, zainteresowanym 
osobom i fi rmom spoza Izby, 

a także rozpowszechniany 
podczas wydarzeń 

i targów branży opakowań

W dobie pandemii duża część naszego życia, a także dzia-
łań biznesowych przeniosła się do internetu. Mimo, że więk-
szość z nas chętnie wróciłaby do tradycyjnych form spotkań, 
wymiany informacji i kontaktów służbowych, to obowiązu-
jące obecnie obostrzenia związane z pandemią nie dają ta-
kiej możliwości. 

Biorąc pod uwagę potrzebę rynku Polska Izba Opakowań 
pragnie zintensyfi kować swoje dziania w formie elektronicz-
nej, zachęcając swoich członków do szerszego wykorzysty-
wania udostępnionych przez Izbę mediów.

Do dyspozycji członków tradycyjnie pozostaje wydawa-
ny w formie kwartalnika Biuletyn Opakowaniowy, w któ-
rym od tego numeru utworzona została nowa kolumna pt. 
„Z życia fi rm członkowskich”, gdzie prezentowane są ostat-
nie wydarzenia, osiągnięcia i innowacje zrzeszonych w PIO 
fi rm. W roku 2020 Biuletyny ukazywały się w wersji elektro-
nicznej (pdf ). 

Izba prowadzi portal www.pakowanie.info, na którym za-
mieszcza najnowsze informacje z branży opakowań, zapo-
wiedzi nadchodzących wydarzeń, raporty rynkowe, a także 
aktualności z działalności fi rm członkowskich Izby. Portal ma 
obecnie ok. 2300 odwiedzin miesięcznie (stan za listopad 
2020), a liczba ta stale rośnie. 

Zamieszczenie artykułu na portalu jest więc łatwą , atrak-
cyjną i bezpłatną dla członków formą dotarcia do potencjal-
nych klientów. 

Na portalu każda fi rma członkowska ma także utworzoną 
indywidualną zakładkę zawierającą logo, dane teleadreso-

we, krótki opis, podlinkowaną ofertę produktową (kliknięcie 
przenosi bezpośrednio w odpowiednie miejsce na stronie 
fi rmy), zdjęcia lub fi lmy (z youtube) oraz listę powiązanych 
artykułów z portalu lub strony fi rmy.

Izba wydaje również powiązany z portalem newslet-
ter, który ukazuje się trzy razy w miesiącu i trafi a do bazy 
ok. 2800 fi rm z branży opakowaniowej oraz sektorów korzy-
stających z opakowań (spożywczy, kosmetyczny, produkcyj-
ny itp.). W newslettrze ukazują się fragmenty i zapowiedzi 
artykułów zamieszczonych na portalu.

W 2021 roku Izba planuje także zwiększyć swoją aktyw-
ność w mediach społecznościowych (między innymi: face-
book, Linkedin).

W celu uzyskania szerszych informacji o działalności i ini-
cjatywach PIO oraz pracy biura Izby zachęcamy do odwie-
dzania strony www.pio.org.pl, na której członkowie mogą 
znaleźć bieżące informacje „Z życia Izby”.

Informując o powyższym, serdecznie zachęcamy fi r-
my zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań do szerszego 
wykorzystywania tych środków przekazu poprzez nad-
syłanie artykułów oraz rozbudowę swojej zakładki na 
portalu. 

Publikacja materiałów we wszystkich izbowych me-
diach jest dla członków bezpłatna. To ciekawa i wygod-
na forma promocji fi rmy i jej oferty, a także pole do dzie-
lenia się wiedzą ze środowiskiem. 

Biuro Izby

Izbowe media 
do dyspozycji członków


